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 الكالم املفيد

 هو الكالم الذى يعطى

جديد ويضيف   معنى 

 مثل

   هذا الكتاب جميل

الكالم غري املفيد

 هو الكالم الذى ليس له 

معنى وال يضيف جديد 

 » ساح شاح قلبش 

أن  تذكر 
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ثانيًا :أنواع الجمل

  الجملة اإلسمية
 هي التى تبدأ بإسم

تتكون من مبتدأ وخرب

أن  تذكر 
 الخبر : هو الذى يتمم معنى الجملة

  ويضيف جديد للمبتدأ

مثال: محمد املهذب محبوب

 كلمة محبوب

 هى الخرب النها اضافت معنى للجملة

 وعرفتنا أن محمد املهذب محبوب

بني الناس

   املبتدأ والخرب كالهام

مــرفــــوع دائـــمـــا

 قد يأىت الخرب بعد الصفة

وال يشرتط أن يأىت بعد املبتدأ

 الطالب مجتهد  
 نوع الجملة : اسمية

 الطالب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 مجتهد: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة

الدراجة الجديدة رسيعة   

 نوع الجملة : إسمية

 الدراجة : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 الجديدة : صفة 

 رسيعة : خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ملحوظة مهمة جًدا

علشان تعرف الخرب اسأل  )املبتدأ ماله ..؟ 

وأنت تعرف الخرب

 أحمد املهذب املحبوب متفوق  

 أحمد ماله ؟ 

 اإلجابة متفوق وهى دي الخرب بتاع أحمد

ثانيا :الجملة الفعلية

اوال:الجملة اإلسمية

 الجملة الفعلية
 هي الجملة التي تبدأ بفعل 

تتكون من الفعل والفاعل 

 وأحيانًا املفعول به 

  تلعب القطة 
 تلعب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

القطة : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 عاقب املعلم الطالب املشاغب

 عاقب : فعل ماىض مبنى

 املعلم : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 الطالب : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 املشاغب : صفة للطالب

أن  تذكر 
الفاعل : دامئا يكون مرفوع

الفعل املاىض وفعل األمر 

دامئا يكونوا مبنيني

الفعل املضارع  مرفوع 

 املفعول به  دامئا منصوب 

 ظرف الزمان ، ظرف املكان  دامئا منصوب 

 املبتدأ ، الخرب  دامئا مرفوعان 

تدريب
الركن الثاني

الخبر أو الفاعل 
الركن األول     

نوع الجملة المبتدأ أو الفعل 
الجملة 

 جميلة خرب مرفوع وعالمة

رفعه الضمة

  املدرسة مبتدأ مرفوع

وعالمة رفعه الضمة
اسمية

 املدرسة جميلة

 ملك مهذبة

 يلعب الطفل باللعبة

 كتب أحمد واجبه

  كافأ املعلم التالميذ

املعلم املجتهد محبوب

 بني نوع الجمل اآلتية

   ثم أعرب أركانها األساسية

 أركان الجملة األساسية

 هى املبتدأ والخرب

 والفعل والفاعل
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ثالثا :مطابقة الفعل
 للفاعل تذكيرًا وتأنيًثا 

 رابعًا : الظروف

 خامسًا: اإلسم
 من حيث العدد

أدوات النفي

ظرف مكانظرف زمان

مثال
 1-إذا كان الفاعل مذكر ال تدخل تاء التأنيث عىل الفعل )املاىض ، املضارع)

 2-تدخل تاء التأنيث عىل الفعل املضارع واملاىض إذا كان الفاعل مؤنث

 3-تدخل تاء التأنيث عىل أول الفعل املضارع إذا كان الفاعل مؤنث

 4-تدخل تاء التأنيث عىل آخر الفعل املاىض إذا كان الفاعل مؤنث

  أكل أحمد طعامه

يأكل أحمد طعامه

   أكلت مريم طعامها

تأكل مريم طعامها

 هو اسم يدل عىل زمن

حدوث الفعل

 هو اسم يدل عىل مكان

حدوث الفعل

 صباًحا ، مساًء ، ظهرًا ، عرًصا ،

 نهاًرا ، ليالً

 ميني ، يسار، شامل ، فوق ،

 تحت أمام ، خلف ، وراء ، بني

، أسفل ، أعىل

 االسم المفرد
 هو ما دل عىل واحد أو واحدة 

مثل

  طالب- طالبة - باب - مسطرة

  ورد- مفتاح انبوب - شجرة

 قلم - ورقه - هاتف- فصل

اإلسم المثنى
 هو ما دل عىل اثنني أو 

 اثنتني وينتهى بـ )ان ، يـن)

 مثل

  طالبان - معلامن - فتاتان 

مهندسني  مديرين - كلبني

الجموع          
 هو كل مايدل عىل أكرث من اثنني أو اثنتني 

وينتهى بـ ) ون ، يـن، ات)ت

مثل 

 معلمون- معلمني - مهندسون - العبون

 - فينيون - فنيني - قامئون - قامئني-

معلامت  مهندسات - طالبات

لم ، لن ، ال

 لم : تنفى الفعل المضارع فتفيد نفى الماضى ، مثل ـ لم أكتب الواجب
 لن : تنفى الفعل المضارع فتفيد نفى المستقبل ، مثل ـ لن أكذب مجددًا

 ال : تدخل على اإلسم والفعل وتفيد النفى المطلق ) الدائم(م
 مثل “ال أحب الكذب” ، “التماسيح ال تلد ولكن تبيض “ ،” ال ريب فى إخالصى لك
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أدوات االستفهام

لماذامنماذاما
كمأينمتى

هلكيف
 ما ـ ماذا : يستفهم بهما عن غير العاقل

مثل  .. ما على المكتب ؟ ، ماذا على الحائط ؟

 من : يستفهم بها عن العاقل
مثل ـ   من فتح مصر

 لماذا : يستفهم بها عن السبب
 مثل ـ  لماذا لم تكتب الواجب ؟ 

 متى : يستفهم بها عن الوقت/ الزمن
مثل ـ متى يعود والدى ؟ 

 أين : يستفهم بها عن المكان
مثل ـ أين كتاب العربي ؟ 

 كم :يستفهم بها عن العدد
 مثل ـ كم شهرًا فى السنة ؟ 

كم الساعة؟ النها تتكون من عدد 

  هل : يستفهم بها عن مضمون الجملة المثبته
 مثل ـ هل ذاكرت دروسك ؟

 ونجيب عنها بــ ) نعم / ال(ا

 كيف: يستفهم بها عن الحال-الحالة- الطريقة
كيف تذهب إلى المدرسة ؟

تدريب
العذب مائِه  فمن   ، له  العظيمة  وفوائدة   ، النيل  نهر  فضل  المصري    يعرف 
 يشرب ويسقي حيواناته ، وطيوره ، وأرضه ، وينظف جسمه ومالبسه ، وأدواته
تجري كما   ، والناس  البضائع  تحمل  السفن  تجرى  مياهه  صفحة  وعلى   ،  به 

 القوارب التى يركبها للنزهة

 استخرج
جملة فعلية .........................

اسم جمع واذكر مفرده .........................
 اسم، فعل،حرف.........................

 اسم مفرد واذكرجمعه .........................

 ضع أداة استفهام
........ يومًا فى االسبوع ؟ 

   ........ يزرع األرض ؟ 
........ تذهب إلى النادى ؟

........ يقع معبد حتشبسوت ؟ 
 ........ذاكرت دروسك جيدًا ؟  

 أعرب ما تحته خط
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 منهج
الصف الخامس

االبتدائى 
الفصل الدراسي األول

 هو مادل على اثنين او اثنتين وينتهى بــ ) ان / يـن(ـنالمثنى

 ونميز المثنى الذي ينتهى بــ )يـن( بأن الحرف الذي يسبق
 الياء يكون مفتوح مثل )طالـبَـين(ن

إعراب المثنى
يرفع المثنى وتكون عالمة رفعه األلف

ينصب ويجر وتكون العالمة الياء

 انتصر الالعبان فى المسابقة
 الالعبان : فاعل مرفوع

وعالمة رفعه األلف النه مثنى

 الطالبان المجتهدان محبوبان 
 الطالبان :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف النه مثنى

 المجتهدان: صفة للطالبان
 محبوبان : خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف النه مثنى  

سلمت على المُعلمَين الفاضَلين 
 سلمت : فعل ماضى مبنى

 على : حرف جر مبنى  
  المعلمَين : اسم مجرور وعالمة جره الياء النه مثنى  

الفاضلين : صفة للمعلمين 

أكلت  رغيفين
 اكلت : فعل ماضى مبنى

 رغيفين :مفعول به                    
 منصوب وعالمة نصبه الياء النه مثنى

تذاكر الطالبتان الدرس
 تذاكر : فعل مضارع مرفوع

 الطالبتان : فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف النه مثنى 
  الدرس : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحه 

 استخرج المثنى فيما يلى ثم اعربه 
 زار الوزيران المحافظة الجديدة وتفقدا مواقع العمل ثم سلما على العاملين فى الشاحنة

 العمالقة التى تنقل أطنان من الرمل ثم ذهبا إلى الحقلين الذين تم زراعتهما قبل شهرين

تدريب



7

 إعـرابـهـا
الوزيران

العاملين
الحقلين
شهرين

الـكلـمة

أعرب الجمل اآلتية

عاد الرجالن من عملهما

 سافر الولدان إلى االسكندرية

قرأت قصتين زرع الرجالن الحقل

 سمعت سورتين

الجنديان شجاعان قرأت آيتين

الدهر يومان

 أنواع الجموع
 هناك ثالثة

أنواع للجموع

جمع المؤنت السالم جمع التكسيرجمع المذكر السالم
 هو كل مادل عىل أكرث من

 اثنني وينتهى بــ ) ون / ين)ن

 هو كل ما يدل عىل أكرث من

 اثتني وينتهى بــ ) ات)ت

هو كل جمع ال ينتهى

 بـ ) ون / ين / ات ) ويدل 

عىل أكرث من اثنني او اثنتني مثال
 معملون- معلمني- مهندسون

  مهندسني مديرون- مديرين

 فنيوين- قامئون  قامئني

مسلمون- مسلمني

مثال
  معلامت-مهندسات-مربيات

 طالبات - قامئات

مثال
  أقالم-أفعال-أهداف-أنابيب

خراطيم - ُعَقل

ملحوظة : لماذا سمي
جمع التكسير بهذا االسم ؟
 الن الكلمة ىف املفرد يتم تغيري

صورتها عند تحويلها إىل الجمع

 طالب- طالب

 جندى-جنود

 كلب-كالب

 قلم-أقالم

إعراب الجموع
المفرد • إعراب  نفس  التكسير   جمع 

يرفع وعالمة رفعه الضمة 

 ينصب وعالمة نصبه الفتحة 

 يجر وعالمة جره الكرسة

السالم المذكر  جمع    إعراب 
 يعرب جمع املذكر السامل بعالمات إعراب فرعية وهى   

  يرفع جمع املذكر السامل وتكون عالمة الرفع الواو  

 ينصب ويجر جمع املذكر السامل وتكون العالمة الياء  

 الطالب متفوقون    »الطالب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة »

 سلمت عىل العامل »العامل : اسم مجرور وعالمة جره الكرسة »

  اشرتيت الكتب      »الكتب : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  »

  املسلمون متحدون 
 املسلمون : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو النه جمع مذكر سامل

 متحدون : خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو النه جمع مذكر سامل  

 تشجع الدولة املعلمني 
 املعلمني : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء النه جمع مذكر سامل  

 توجه املرشد باملعتمرين إىل الكعبة 
 املعتمرين : اسم مجرور وعالمة جره الياء النه جمع مذكر سامل 
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السالم المؤنث  جمع   إعراب 
 يرفع جمع املؤنث السامل وعالمة رفعه الضمة

 وينصب ويجر وتكون العالمة الكرسة

 املسلامت مهذبات 
 املسلامت : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 سلمت عىل املعلامت 
  املعلامت : اسم مجرور وعالمة جره الكرسة

 كافأت الدولة املربيات 
 املربيات : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكرس النه جمع مؤنث سامل

 إعراب الفاعل
العــالمة اإلعـرابيــــة الفاعــل
مفرد عالمة الرفع الضمة     )عالمة أصلية)ة

عالمة الرفع األلف      )عالمة فرعية)     نذكر السبب مثنى
عالمة الرفع الواو       )عالمة فرعية )     نذكر السبب جمع المذكر

جمع المؤنث عالمة الرفع الضمة     )عالمة أصلية)ة
جمع التكسير عالمة الرفع الضمة     )عالمة أصلية)ة

تدريب
 يقوم المعلمون فى بالدنا بتعليم أبناء الوطن وهدفهم بناء مواطنين  
 صالحين يعملون فى مجاالت الحياة كافة حتى ينهض الوطن ويتقدم بهم

الكلمة إعــرابــهــا
المعلمون

أبناء
مواطنين

مجاالت
الوطن

 استخرج 
جمع مذكر سالم

 جملة فعلية 
 فاعل واذكر عالمة إعرابه

 د( أكمل
 كرَّمت الدولة ......... من علمائنا                       )مثنى(ى

 نفتح ............. لدخول الهواء والشمس     ) جمع تكسير(ر
 تكرم الدولة .......... فى فروع العلم         ) جمع مذكر سالم(م

 هـ( الطبيب المخلص محبوب من الناس
  ثن واجمع  كلمة الطيب وغير ما يلزم
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تدريب
 مصر بلد األمن واألمان ، تتالحم على أرضها األديان السماوية ، فالمسلم والمسيحي 

  متحابان ، يعيشان فى أمان ، يرفعان راية السالم على أرض االيمان

الكلمة إعــرابــهــا
بلد

أمان

 ب( أكمل بالمطلوب
يحب اهلل ............. الصادقين                جمع مذكر سالم

كتبتُ .............                                       مثنى مناسب
تُعَلمُ.............. التلميذات                    جمع مؤنث سالم 

 يقف ......... خلف اإلمام فى المسجد       جمع مذكر سالم 

ج(  كرَّم المدير المُجدُ فى عمله
  اجعل الجملة للمثنى وغير ما يلزم 

 تم التصميم بواسطة فريق التعليم المصري
 إحنا في التعليم المصري مهتمين بتطوير المحتوي التعليمي

 للطالب  وتوفير العون للمعلمين والموارد التعليمية التي
 تفيد المعلمين على اختالف تخصصاتهم

 https://www.facebook.com/elt3lem.elmasry/

تم تأليف المادة العلمية بواسطة

 االستاذ / محمود نبيل 
 معلم اللغة العربية والدين اإلسالمي

 بمدارس كايرو سكول الخاصة


